
 
                                                                                                                                         Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/2016 

Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu 

z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  

kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych 
 

Wieluński Dom Kultury, z siedzibą: 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty na zadanie pn.: 

Obsługa techniczna „Dni Wielunia 2019 r.” 
 (o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) dostawa, montaż, najem, obsługa i demontaż wraz z wywiezieniem sceny, w kolorze czarnym, 

o wymiarach min. 12m x 10m, osłoniętych z trzech stron estetyczną czarną siatką z 

zadaszeniem dwuspadowym. Scena wyposażona w schody oraz podesty pod instrumenty 

zgodne z riderami 

b) dostawa, montaż, najem, obsługa i demontaż wraz z wywiezieniem nagłośnienia 

estradowego zgodnego z riderami zespołów 

c) dostawa, montaż, najem, obsługa i demontaż wraz z wywiezieniem oświetlenia estradowego 

zgodnego z rdierami zespołów. Minimalna ilość oświetlenia: 

i) 12 x Spot 700 

ii) 12 x LedWash 

iii) 12 x Jarag Led 

iv) 08 x Beam 300 

d) dostawa, montaż, najem, obsługa i demontaż wraz z wywiezieniem ekranu Led o wym. 5m x 

3m, SMD 8P wraz z kamerą oraz realizacją wizji; 

e) dostawa, montaż, najem, obsługa i demontaż wraz z wywiezieniem agregatu prądotwórczego 

200kW  

f) zapewnienie pełnej obsługi technicznej imprezy „Dni Wielunia 2019 r.” powinno uwzględniać 

wymogi Riderów załączonych do zapytania 

g) przywrócenie terenu na którym stał sprzęt do stanu poprzedniego 

 

2. Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Dostawa i montaż sprzętu – 14.06.2019 r. do końca dnia. 

b) Najem i obsługa sprzętu w dniach 15-16.06.2019 r. 

c) próby Zespołów do ustalenia na dwa tygodnie przed datami planowanych koncertów w dniu 

15.06.2019 r. i w dniu 16.06.2019 r.  

d) koncerty zaczynają się w dniu 15.06.2019 r. w godz. 17.00 – 19.00 koncerty zespołów 

lokalnych, 19.00 – 22.30 koncerty gwiazd zgodnie z riderami, w godz. 22.30 – 2.00 

dyskoteka, w dniu 16.06.2019 r. w godz. 17.00 – 20.00 koncerty zespołów lokalnych, w godz. 

20.00 – 23.00 koncerty gwiazd zgodnie z riderami. 

e) Demontaż, usunięcie sprzętu, przywrócenie terenu do stanu poprzedniego – po zakończonej 

imprezie, najpóźniej 17.06.2019 r. do godziny 19.00 
 

3. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: 



a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie (w szczególności wykonał co najmniej dwie usługi 

dostawy i montażu sceny o wymiarach min. 10x12 m w plenerze) oraz potencjał techniczny, a 

także dysponuje osobami zatrudnionymi przez okres co najmniej 6 miesięcy przed terminem 

składania ofert w ramach umowy o pracę posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zlecenia;  

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia i nie 

zalega z płatnościami wobec ZUS i US 

d) wyraża zgodę na formę płatności: przelew 14 dni po wykonaniu usługi; 

e) posiada aktualna, opłaconą polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na min 500 000 zł 

4. Dokumenty potwierdzające powyższe wymogi muszą stanowić załącznik do oferty. 

 

5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany. 

b) Aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, a w przypadku, gdy 

ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana we właściwym rejestrze, jako osoba uprawniona do 

reprezentacji wykonawcy – także pełnomocnictwo dla tej osoby.  

c) Oświadczenie o akceptacji treści projektu umowy. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę nieodpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godziny 12.00 w zaklejonej kopercie w 

siedzibie Zamawiającego sekretariacie – ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń. Na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na 

zadnie pn.: „Obsługa techniczna Dni Wielunia 2019”. Oferta złożona po w/w terminie nie będzie 

rozpatrywana. 
 

8. Zamawiający dopuszcza po złożeniu oferty przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą  

w zakresie zasad i terminów wykonania umowy. 
 

 

9. Oferta zostanie wybrana w oparciu sumę punków ocenianej oferty ustalonej zgodnie ze wzorem 

S=Kd+Kp+Kc. Punkty w ramach poszczególnych ocen cząstkowych będą przyznawane według 

kryterium:  

a) doświadczenie oferenta potwierdzone referencjami – 20% 

W celu przyznania punktów zgodnie z kryterium oceny ofert „doświadczenie wykonawcy”, 

Wykonawca powinien załączyć do oferty wykaz usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowody czy 

usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje). Punkty przyznawane są 

za doświadczenie Wykonawcy, w następujący sposób: za każdą dodatkową usługę dostawy i 

obsługi sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym o wartości nie mniejszej niż 

30’000 zł Wykonawca otrzyma 2 pkt; 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:  

Kd=Do/Dmax*20 pkt  

gdzie: 

Do - oznacza sumę punktów przyznanych ofercie ocenianej w ramach tego kryterium  

Dmax - oznacza sumę punktów najwyżej ocenionej oferty w ramach tego kryterium 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 20 pkt. 

 

  

 

b) cena ryczałtowa za realizacje zamówienia – 80% 



Najniższe wynagrodzenie brutto otrzyma najwięcej punktów. Kryterium będzie rozpatrywane 

na podstawie wynagrodzenia brutto za wykonanie całości usługi stanowiącej przedmiot 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

Kc=Cmin/Co*80 pkt 

gdzie: 

Cmin -  miesięczne wynagrodzenie  brutto  oferty najtańszej 

Co - miesięczne wynagrodzenie brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80 pkt; 

 

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: Marcin Bernaś, nr tel. 730 785 561, 

43 843 86 40  

e-mail mbernas@wdkwielun.pl  
  
11. Dokumentacja techniczna do wglądu w sekretariacie (dotyczy robót budowlanych). 
 

12. Inne uwagi: …………………………………………………………………………………………  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  ……..........……..…………                                     …................………………………….. 

                 /przygotował/                                           /zatwierdził/          /w dniu/ 

                                             

W załączeniu: 

1. „Formularz ofertowy”  

2. Projekt umowy  

3. Załącznik nr 1 Rider Zespołu Goya 
4. Załącznik nr 2 Rider Patrycji Markowskiej 
5. Załącznik nr 3 Rider Zespołu Tulia 
6. Załącznik nr 4 Rider Zespołu Tulia 
7. Załącznik Rider O.S.T.R. 
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